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Lista de Material Escolar – 2022 
3º ano do Ensino Fundamental 

 
Material de uso pessoal 

01 caderno grande com divisão para História, 01 pincel nº 12 
Geografia e Ciências 01 folha de EVA 
01 caderno grande para português (96fls) 
01 caderno grande para matemática (96fls) 

01 caixa de giz de cera 
01 estojo de canetinha hidrocor 

01 caderno de caligrafia 01 caixa de lápis de cor 
01 dicionário de Português 01 tubo de cola líquida 
01 pastas com sacos plásticos 01 tubo de cola bastão 

02 lápis pretos 01 tesoura pequena de ponta arredondada 
1 régua de 30 cm 
01 borracha 

01garrafinha de água 
01 toalhinha com nome 

01 apontador c/depósito 01 material dourado 
01 caixa de tinta têmpera 100 fls papel sulfite colorida 

100 fls papel A4 
Livro: Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre. 3ª edição. Autor: Pedro Leite. Editora: PGL, 2021.  

Material de uso coletivo e outros necessários para as aulas de arte e projetos serão solicitados no 
início do ano letivo. 

ATENÇÃO
1. MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DA UNOI EDUCAÇÃO: podem ser adquiridos no Plantão de Vendas 

que será realizado no Colégio em horário comercial nos dias: 

DATA DIA SEMANA HORÁRIO 

29/11/2021 SEGUNDA 8:00 ÀS 18:00 

11/01/2022 TERÇA 8:00 ÀS 18:00 

18/02/2022 SEXTA 8:00 ÀS 18:00 

2. LIVRO DE LITERATURA: A lista estará disponível no plantão de vendas do dia 18/02/2022. 
3. IDENTIFICAÇÃO: Todo material deverá estar identificado com o nome do (a) Estudante, inclusive o 

uniforme. 

4. UNIFORME: uso obrigatório da camiseta e moletom de inverno. 
* Para as aulas de educação física será obrigatório o uso de bermuda ou leg ou abrigo e tênis. 

 IMPORTANTE: INÍCIO DAS AULAS - DIA 21 DE FEVEREIRO 

http://www.mesquitacolegio.com.br/

